
Szeptember 22-e hármas ünnep, igazi

vadászünnep vott Tamásiban. Mindhá-

rom esemény már önmagában is öröm-

teli és méttó lett volna az összejövetet-

re, azonban a három fontos esemény

egyszerre történő megünneplése kútö-

nÖsen [élekeme[ő vo[t a vadászoknak és

a nem vadász érdeklődőnek egyaránt'

Az L'innepségen megelégedhetett a lé-

[ek, a szem és a száj egyszene, a kiá[lí-

tott trófeák szépségéve[ és sokaságával,

a tájba ékszerdobozként itteszkedő új

Szent Hubertus-fakápolna látványával,

az eLhangzott beszédek és népdalok tel
ki taúalmáva[, valamint a VadételfőZő

verseny alatt készÜtt ételek különleges

ízeivel. A csodálatos kápotna a Cyutaj

Zrt. közjótéti beruházásaként, saját for-

rásból, a saját dolgozók kivitetezésében

ós összefogásával, a Zrt. munkatársa

cál László erdőmérnök tervei alapján,

többségében saját anyagbót épÜtt meg,

kÜtönteges erdétyi stí[usú medvegerez-

d es boronafaI szerkezettel.

A városhoz közeli MiktÓsvári-pihenő-

tó és kÖzvetlen környéke egyszerre

adott otthont a 2012. év bőgésében a

Cyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. terü-

letén esett gímbikatrófeák sere8szem-

téjének, a napokban elkészÜ[t Szent Hu-

bertus-fakápoIna avatásának, va[amint

a már megszokott módon ősszel meg-

rend ezendő Trófea Vadéte[ek országos

Versenyének'

Az ÜnnepéLyes megnyitó a Gyutaj

Zrt. vadászkü rtegyÜttesének szigná[já-

VaI Vette kezdetét. A köszöntőt Tamá-

si város polgárm estere, Ribányi JÓzsef
mondta, Üdvözölve az erdészek, vadá-

szok hagyományőrző és egyben építő,

teremtő munkásságát' Dr. Semjén

Zsolt mi nisztere[nök-hetyettes üdvöz-

[ő szavait Tóth Péter' a Zft. Hőgyészi

Erdészetének erdész-vadásza olvasta

fe[' Szívmetengető Volt hallgatni a

moLdvai és mezőségi népdatokat és Áp-

rily Lajos:,,Áz lru orai sza ryas" címú ver-

sét Fórrs Dóra, a 7r1' munkatársának

etőadásában. A felejthetetlen művészi

előadás után cőbölös Péter, a cyula.1'

Erdészeti és Vadászati ZrÍ'. vezérigaz-

InruorzvÉruv És orrlrÁs ]

gatójának ünnepi beszéde hangzott el,

ebből idézünk:

,,S ahogy a Jóisten otÍ szomorkodotÍ,

egyszerre csak elébe lépett a negyedi k ki -

csi angyalka, akiről bizony meg is feLedke-

zett volt, és ezt mondta: _ Hallgass meg,

édes jó lstenem! Lám odaadtad az an-

gyaltársaimnak a jóságot meg a szerete-

tet meg a békességet, de ők bizony nem

érnek velök semmit, am íg az emberek szí-

vezárva marad. Add nekem azerdőket, és

m eg ny itom velö k az e m berek szívét!

A ]óisten rácsodáIkozott a kicsi an-

gyalkára, d e aztá n el mosolyodox, és ez a

ragyogás olyan volt, mint amikor a nap

fénye átragyog a t'elhőkön. 
_ PróbáLd

meg, lelkecském! _ mondta lelkesen a

Jóisten' * Legyen, ahogy kívánod: neked

adom azerdőket!"

Wass Albeftnak az Erdók könyvében

szereplő gondolatai a legtöbb, erdőben

dolgozó erdész és vadász szÍvében méLyen

bennevannak' Ezt az énést nehéz megje-

lenÍteni és kézzelfoghatóvá tenni. Ez év

nyarán születetett meg a vágya a cyulaj

Erdészeti ésVadászati Zrt.-nel<, hogy Szent

Hubertus tiszteletére kápolnát állÍtson,

mely megtestesíti az erdők, a természeti

környezet szeretetét és óvásának fontos-
ságát. Ez a vágy valósul ma meg Tamási'

ban, 2012. szeptember 22-én, amikor a

M i k lósv ári P a rke rdóbe n a n a gy közö nség -

nek átadjukés a katolikus egyházzal meg-

áldatj uk a mi nd en szempontbóI tetszetős

é s te r m észetb e i llő k s fa kápoln át.

Ez az alkalom is arra bátorÍt bennünket,

hogy kimondjuk: talán egy lépéssel köze-

Iebb kerúltünk ahhoz, amikor már nem te-

kinti senki ellenségnek a vallást és a va-

dászatot, nem állítják szembe a vadgaz-

d á l kod ás t, Sze nt H u be ft us t a te r m é szet-

véd elem mel, a zÓId mozgalo mmal. M ár

csak azért sem, meft emberi és vallási

életünk Legelején isjelen van avadászat;

civi lizáció nk ki hagyhatatlan t'ejezete, so-

kak életének sava- bo r sa ma is.

Ez a nap igazi ünnepnap, hármas ün-

neP, meft egyszer örö m meI átadunk egy

kápolnát az erdészek és vadászok védő-

szentj é nek ti szteleté re az erdészeti közj ót
g azd a g ítv a, m ásrészt ben utatj uk a 20 1 2.

évi vadászati szezon sikeres nyitányaként

a sza rl asb ő g és be n e lejtett b i kák trófeá i t,

h a r ma d részt a dé l utá n i g aszt ro n ó m i a i v i -

d á m e gy üttlétet ü n n e pe Lj ü k, a melybe n a

vadhúsé a főszerep.
Egy kozjoleti beruházásnálezen a gyö-

nyÓrű helyen a kápoLnánk avatásánál

nem mondhatokés kÍvánhatok mást' csak

azt, hogy megköszönöm azoknak, akikezt

a csodáLatos, tájba illesztett mestermun-

kát megalkották. Köszonöm Cál László er-

dőmérnök kollegám nak, aki megteruezte

és a saját kivitelezésünket irányította! Ko-

szö nöm azokn a k a m u nkav á lla Lói nkn ak i lL'

közfuglalkoztatox munkavállalói nknak,

akik a kötelezőn túl a szívükből és a lel-

kükból jövő le1kesedésse/ átitatva meg-

építették ezt a kápolnát! Az ő kezük nyo-

ma itt marad ezeken a fagerendákon.
Ezt követően a vadászkÜftösök játéka

vezette fel a kápolna megáldását, me-

lyet HegedüsJános plébános atya ce-

[ebrá[t, a szertartáson a p[ébánia kÓrusa

énekelt. Az immáron megáldott kápol-

nát a szalag átvágásávaI Cőbölös Péter,

Ribányi]Ózsef és HegedüsJános adta át'

A program 6ufhe i l M agdolna búcsúsza-

vaival és a kÜftösök ,,Vadászat vége'' és

,'Hattati'' szignáljaival záru[t' Szakmai

szemmel visszatekintve, az id ei gímsze-

Zont sok ta[álgatás és feszLj[t várakozás

előzte meg. A vadat, élőhetyét és vete

e$/Litt táPtáLékát sem kímélő aszáLyos

nyár utáni szezon azonban megnyugta-

tó eredményt hozott. A Zrt. négy va-

dászterÜletén az esemény napjáig etej-

tett összesen 55 gímbika trófeájának át-

lagsútya a tavalyival megegyező vo[t'

A Vl. TrÓfea, Vadételek országos Ver-

senye fesztivál détutáni programja ha-

sonlóan kitűnő baráti hangulatban zaj-

[ott, látványos színpadi műsorok kísére-

tében'

Kovács Tamás
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